
، اقرأ بالقراءة الثانية إذا كنت متقنا هلا وعارفا ا؛ وكذلك إذا كنت بني طلبة  أما فيما بينك وبني نفسك فاقرأ ا 

فال فرق؛ ألن التوراة  تنزل )) ((و  تنزل )) ((العلم حىت يعرفون القراءات وينتفع ا؛ أما بالنسبة للفرق بني 

 نزلنا عليك )) ((؛ أما القرآن فإنه نزل مفرقا؛ فإذا جاء تنزل )) ((أو  تنزل )) ((نزلت مجلة واحدة فسواء قيل: 

فاملراد يف قوله:  إنا أنزلناه في ليلة القدر )) ((مثال  أنزلنا إليك الذكر )) ((فاملراد نزوله شيئا فشيئا؛ وإذا قيل: 

باعتبار أنه سيكون تاما وبتمامه قد نزل   )أنزلنا الذكر ) (( ؛ و يعين ابتدأنا إنزاله إنا أنزلناه في ليلة القدر )) ((

التوراة هي الكتاب الذي أنزله اهللا تعاىل على موسى؛ وقد نزلت التوراة  من قبل أن تنزل التوراة )) (( كله .

كتب اهللا تعاىل التوراة يف األلواح فأخذها موسى وتالها على الناس وعلمهم إياها؛ ولكن هل بقيت التوراة   مكتوبا

تجعلونه  ((ء حممد صلى اهللا عليه وسلم ؟ نعم بقيت لكن صار فيها حتريف كما قال اهللا تعاىل: إىل أن جا

هذا من  قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين )) ((قال اهللا تعاىل:  . قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ))

للتحدي وإقامة احلجة على ما ادعوا، إيتوا بالتوراة يعين فأتوا ))  (( قل فأتوا )) ((باب التحدي، األمر هنا 

كان الطعام حال لنبي إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه  ((هاتوا فتلوها وانظر أن ما قلته فهو حق أي 

وألحل لكم  ((مث نسخ أيضا ما بقي احلل بل نسخ حل أشياء كثرية، حل أشياء كثرية نسح كما قال عيسى:  ))

إذا هناك أشياء كثرية حرمت فأحل هلم عيسى بعد ما  بعض الذي حرم )) ي حرم عليكم )) ((بعض الذ

فاتلوها أنتم أيضا ال حنن حىت ال تتهموننا بأنا حذفنا شيئا أو أضفنا شيئا اتلوها  قل فأتوا بالتوراة )) (( حرمت .

يعين فيما تدعونه من كذب ما ))  إن كنتم صادقين ((؛  أنتم بأنفسكم حىت يتبني لكم أن ما جئت به فهو حق

هذه شرطية لتمام التحدي كما أقول لك للكالم العابر: إن  إن كنتم )) (( ؛ و جئت به فأتوا بالتوراة فاتلوها

؛ وكان سبب هذا أن اليهود كانوا ينكرون ما جاء به النيب  أنت صادق فافعل كذا؛ فهذا من كمال التحدي ومتام

ونه ويقولون إنك أحللت شيئا وأحرمت شيئا والشرائع ال تتبدل وال تتغري ألا من عند صلى اهللا عليه وسلم، ينكر 

اهللا؛ وهلذا كانوا ينكرون النسخ ويقولون إن النسخ يف أحكام اهللا مستحيل ألن النسخ إمنا أن يكون حلكمة أو 

بعد أن كانت خافية له احلكمة  عبثا؛ فإن كان عبثا فاهللا منزه عنه؛ وإن كان حلكمة لزم منه أن اهللا تعاىل تظهر

عليه؛ وهذا يلزم منه الظهور بعد اجلهل وهو أيضا مستحيل على اهللا؛ شف كيف الشبهة ؟ إذا النسخ مستحيل؛ 

؟ قالوا هذا نسخ والنسخ على اهللا مستحيل، ال  ؛ أليش وهلذا كذبوا موسى وكذبوا عيسى عليه الصالة والسالم

ميكن أن تنسخ الشرائع؛ فيقل هاتوا التوراة، هاتوا التوراة؛ التوراة تثبت وتقرر أن الطعام كان حال لبين إسرائيل كل 

ما يطعم مث حرم إسرائيل على نفسه أشياء وبقي هذا التحرمي يف ذريته حراما عليهم؛ إذا هذا نسخ وإال ال؟ نسخ؛ 

لكنه يف احلقيقة ليس بنسخ الكامل الذي يرفع احلكم كله ولكنه نسخ لبعض أفراده فهو ما يسمى عند 



األصوليني بالتخصيص، ويسمى عند السلف بالنسخ؛ التخصيص يسمى يف لغة الصحابة والتابعني يسمى 

وأنك يا حممد كاذب وأن  نسخا؛ طيب إذا يف هذا إقامة احلجة عليهم مبا ادعوا من أنه ال ميكن أن تنسخ الشرائع

فمن افترى على اهللا  ((قال اهللا تعاىل:   عيسى كاذب؛ عرفتم يا مجاعة ؟ فأراد اهللا أن يبني كذم من كتبهم .

من عامة يعين أي إنسان يفرتي على اهللا الكذب؛ واالفرتاء معناه التقول بغري حق يعين  فمن )) بعد ذلك )) ((

أي اإلخبار خبالف الواقع ألن اإلخبار الكذب ))  (هذا افرتاء؛ وقوله: (أن تنسب إىل الشخص ما مل يقله 

بالواقع يسمى صدقا ومبا خيالف الواقع يسمى كذا؛ فمن قال بعد هذا البيان إنه ال ميكن أن تنسخ الشرائع 

هم  ((؛  املشار إليه من افرتى أولئك )) فأولئك هم الظالمون ))  (( ((وجل:  بعضها ببعض يقول اهللا عز

بني ,  اجلملة امسية كما رأيتم؛ وهم ضمري فصل وليس له حمل من اإلعراب وإمنا جيء به للفصل الظالمون ))

؛ فإذا قلت: حممد هو ؛ وقد ذكرنا أنه يفيد ثالثة أمور: التوكيد؛ واحلصر؛ والفصل بني اخلرب والصفة اخلرب والصفة

ا حصرت الفضل فيه؛ ومعلوم أن حممدا صلى اهللا عليه الفاضل؛ فأنت ترى أن هو أكدت اجلملة، وترى أيضا أ

وسلم أفضل اخللق؛ وثالثا ؟ أا فرقت بني اخلرب والصفة؛ ألنه لو قيل: حممد الفاضل الحتمل أن يكون الفاضل 

فأولئك هم  (( . صفة حملمد وأن اخلرب مل يأت بعد؛ فإذا قيل: هو الفاضل فعني أن تكون الفاضل خربا

 ((والظلم يف األصل النقص، الظلم يف األصل هو النقص كما قال تعاىل: ؛  يعين متصفني بالظلم الظالمون ))

أي مل تنقص منه شيئا؛ وهو يف احلقيقة إما تفريط يف واجب  كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ))

رم؛ وكالمها نقص ألن املنتهك وإما انتهاك يف احملرم؛ الظلم يدور على شيئني: تفريط يف واجب وانتهاك يف حم

للمحرم أو املفرط يف الواجب قد نقص األمانة والرعاية ألنه أمني على نفسه وراع عليها فإذا أقدم على فعل حمرم 

فقد أخل مبا جيب عليه من الرعاية وخان األمانة؛ وإذا فرط يف الواجب فكذلك؛ وهلذا نقول: إن الظلم يدور 

((كل الطعام قوله:  . نرجع اآلن إىل إعراب اآليتني قبل استنباط الفوائد  نتهاك حملرم .على أمرين: إما تفريط أو ا

إال ما حرم  ((؛ وقوله: أ مسها وخربها يف حمل رفع خرب مبتداجلملة من كان وا كان حال )) (( ؛ وأ كل مبتد  ))

 ((مجلة:  ها إن كنتم صادقين ))فاتلو  ((مستثىن من كالم تام موجد إذا يتعني فيه النصب؛ وقوله:  إسرائيل ))

هل حيتاج الشرط إىل جواب أو ال؛ فمنهم ؛ واختلف املعربون يف مثل هذا الرتكيب  شرطية إن كنتم صادقين ))

من قال: ال حيتاج إىل اجلواب؛ ألن املعلوم عقال أو حسا كاملذكور؛ ومنهم من قال: إن اجلواب حمذوف يدل 

لقول: فاتلوها إن كنتم صادقني فاتلوها؛ فيكون اجلواب حمذوفا دل عليه ما عليه ما سبق؛ والتقدير على هذا ا

قبله؛ وحيتمل أن يقال إن اجلواب ما سبق وسقطت الفاء من جواب الشرط وإن كان طلبيا لتقدمه على األداة؛ 

فاملعىن  على كل حال اجلواب سواء قلنا إا مستغين عنه أو إنه مذكور مقدم أو إنه حمذوف دل عليه ما تقدم



 ((فهذه مجلة شرطية، مجلة شرطية جواب الشرط:  فمن افترى على اهللا الكذب )) ((أما قوله:  . واضح

؟ ألنه مجلة امسية؛ وفيه أن من روعي فيها اللفظ واملعىن؛ يف الشرط  واقرتن بالفاء أليشفأولئك هم الظالمون )) 

 )) (( فمن افترى على اهللا ((روعي اللفظ ويف اجلواب روعي املعىن؛ كالم واضح وإال ال؟ ال، كيف؟ قال: 

  مصوب للواحد وإال للجماعة ؟  افترى ))

  ،  واحد الطالب :

  مصوب للواحد وإال للجماعة ؟ فأولئك هم الظالمون )) ((؛  ظ؛ إذا مراعى فيه أيش ؟ اللف للواحد الشيخ :

  ؛  للجماعة الطالب :

من فوائد هاتني اآليتني أوال: أن هللا تعاىل أن حيل ما يشاء وحيرم ما   روعي فيه أيش؟ روعي فيه معىن . الشيخ :

)) ومعلوم أن اهللا أقره على  إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه كل الطعام كان حال لبني ((يشاء؛ لقوله: 

؛ واضح ؟  ومن فوائد اآليتني: الرد على اليهود الذين زعموا أنه ال نسخ يف الشرائع ذلك وهذا تشريع من اهللا .

فإن قال قائل: هم يقولون ال نسخ يف الشرائع ويعللون بعلة تبدوا وكأا صحيحة فما اجلواب عن هذه  . نعم

؟ يقولون: إن كان لغري احلكمة فهو عبث وسفه ينزه اهللا عنه وإن كان حلكمة لزم أن  العلة ؟ فهمتم العلة السابقة

تكون هذه احلكمة جمهولة هللا؛ إما يف األول أو يف الثاين يعين إما يف الناسخ أو يف املنسوخ؛ وهذا يستلزم أن 

أن نقول: إن النسخ ال جوابنا عن ذلك  ؛ يكون اهللا تعاىل جاهال ظهر له العلم من بعد أن كان خفيا عليه

يستلزم ال هذا وال هذا؛ بل إن النسخ حلكمة؛ لكن هذه احلكمة تتبع مصاحل العباد والعباد مصاحلهم ختتلف قد 

هذه األمة من املصلحة أن تكون من املصلحة أن يشرع هلم احلل يف هذا الزمن والتحرمي يف زمن آخر؛ قد تكون 

حة أن يشرع هلا التحرمي؛ فهنا احلكمة ال تتعلق بفعل اهللا ولكن تتعلق يشرع هلا احلل واألمة األخرى من املصل

شك؛ فمثال الناس يف بدء اإلسالم ال يتحملون مجيع  باملخلوق الذي شرع له هذا احلكم؛ وهذا أمر خيتلف بال

شرائع اإلسالم؛ وهلذا جاءت الشرائع بالتدريج؛ بقي النيب عليه الصالة والسالم عشرة سنوات ال جيب على الناس 

ال صلوات وال زكاة وال صوم وال حج، عشرة سنوات بعد البعثة كل هذا لتقرير التوحيد؛ ألن قلوب الناس يف 

ال حتتمل أن يضاف إىل حتقيق التوحيد شيء آخر، مث شرعت الصالة، مث شرعت الزكاة، مث شرع ذلك الوقت 

الصوم، مث شرع احلج يف آخر األمر؛ كل هذا من أجل مراعاة أحوال الناس؛ وكذلك يف اخلمر، اخلمر كان حال، 

الناس كانوا قد ألفوه، قال اهللا  مث كان عرض بتحرميه مث حرم يف أوقات معينة، مث حرم إىل األبد، أربع مراحل؛ ألن



وهذه اآلية يف سورة النحل وقد ومن ثمرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ))  ((تعاىل: 

يسألونك عن الخمر  ((العنب والرطب مها مادة اخلمر؛ مث قال:  تتخذون منه سكرا )) ((نزلت يف مكة 

والعاقل إذا علم أن إمثهما أكرب من  وإثمهما أكبر من نعفهما )) والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس

يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما  ((نفعهما يهديه عقله إىل تركه؛ مث قال: 

ي عنه؛ إذا جنتنب اخلمر وقت الصالة؛ ألنه إن مل جنتنب لزم أن نقرب الصالة وحنن سكارى وهذا منه تقولون ))

 فاجتنبوه )) ((إذا جنتنب اخلمر مخس مرات يف اليوم والليلة يضعف شربه وإال ال؟ يضعف؛ جاءت آية املائدة: 

؛ إذا نقول: إن ما ادعاه اليهود من أن النسخ يستلزم وصف اهللا بالنقص إما يف احلكمة وإما يف احلكمة  انتهى

احلجة فيما يعتقد صحته أو مما يعتقد صحته يعين أن ومن فوائد اآلية: إقامة   أيش؟ كذب وإال ال؟ كذب .

قل فأتوا بالتوراة  ((؛ كيف ؟ أن اهللا قال: جتيب أن تقيم احلجة على خصمك من شيء يؤمن به ويعتقد صحته

التوراة اليت أنتم تقرون بأن ما فيها حق إيتوا ا واتلوها يتبني أن النسخ كان موجودا فاتلوها إن كنتم صادقين )) 

ومن فوائد هذه اآلية: أن التوراة منزلة كالقرآن؛ وهذا يدل على علوا اهللا جل وعال وأنه  ا ومن قدمي الزمان .فيه

فوق كل شيء؛ وهذا هو عقيدة أهل السنة واجلماعة يقولون إن اهللا سبحانه وتعاىل نفسه فوق كل شيء؛ ليس 

يف نفسه فوق كل شيء؛ واضح يا مجاعة ؟ اهللا فوق كل شيء يف القدرة والسلطان والقهر فحسب بل يف هذا و 

ومن فوائد هذه  طيب ما وجه داللتها على علو اهللا ؟ ألن التوراة من عند اهللا والنازل يكون من أعلى إىل أسفل .

ومل يقل: فاتلوها ))  ((اآليتني: أنه ينبغي لإلنسان أن يقابل اخلصم بشيء يقطع نزاعه بالكلية، حيث قال: 

أنتم بأنفسكم حىت تقيموا احلجة على نفسك من نفسك، تقيم احلجة على نفسك  اتلوها ))ف ((نتلوها؛ قال: 

من نفسك؛ لو أا أخذناها حنن وتلوناها رمبا تقول أسقطت آية أو زدت آية فإذا تلوا أنت بنفسك انقطعت 

ومن فوائدمها: أنه ينبغي لإلنسان أن يتحدى خصمه مبا تبني به احلجة على وجه ال مفر له منه؛ لقوله:  حجته .

وهكذا ينبغي يف املناظرة أن اإلنسان ال يأيت حبجة واهية؛ ألنه إذا أتى حبجة  فاتلوها إن كنتم صادقين )) ((

ميكن أن يلحقها احتجاج ونقص صار هذا واهية مث كسرت أمامه ضعفت عظيمته وبان خلله؛ وإذا أتى حبجة ال 

براهيم ربي الذي يحيي إقال  ((براهيم للذي حاجه يف ربه إظيمته وأنكى خلصمه؛ أرأيت حماجة أقوى لع

حييي ومييت ؟ سهل هذا أنا أحيي وأميت، يقول له احملاجة اخلصم أنا أحيي وأميت؛ لكن هل هذا  ويميت ))

ا أن فيها خالف؛ بعضهم قال: دعوى وهو كاذب لكن فيها إيهام؛ دعوى أو منزلة على شيء معني؟ سبق لن

وبعضهم قال: إا منزلة على شيء معني وأن قوله: أنا أحيي يعين أوتى بالرجل يستحق القتل فأرفع القتل عنه 

ادلة براهيم مل جيادله جمإص الربيء فآمر بقتله فيقتل؛ لكن فيكون يف هذا إحياء؛ وأميت يعين آيت بالقتل آيت بشخ



واضح اآلن ؟  فإن اهللا يأت بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب )) ((حتتاج إىل طول منازعة قال له: 

؛ وهكذا  انقطع فبهت الذي كفر )) ((واضح ما نقدر حنرك أبدا ما يقول أجيء بالقمر وأجيء بالنجم الفالن 

إذا أتيت بالشيء املشتبه قد تنقطع واحلق معك  ينبغي يا إخواين يف املخاصمة ال تذهبون تأتون بأشياء مشتبهة؛

فتكون خاذال للحق؛ إيت بشيء قوي ما يستطيع اخلصم أن يفتته اآلن؛ مث إن بعض العلماء قال: اصرخ عليه، 

؛ والشيء الذي يضعف اخلصم وهو  اصرخ؛ ألنك إذا أتيت بقوة وحزم وصراخ ما تقول يف كذا ؟ قوة ؛ يروح برة

أمر مطلوب كما يصرخ الفارس بعدوه إذا التقى الصفان صرخ فيه بعض الفرسان يصرخ  احلق هذا أمر مطلوب،

صرخا جيعل الفرس اليت حتته يقفز طول قامة الوجه وهذا مفيدة لإلنسان قوة عظيمة؛ وكل مكان له مقال ال أقول  

نازع بالباطل عليك كل ما   تتصرخ عليه وجتيء باحلجج الدامغة ال، كل مكان له مقال؛ لكن يف مقام إنسان ي

فال تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم  ((به؛ قابله مقابلة إنسان يرى أنه فوقه باحلق؛ وهلذا نبه اهللا على ذلك قال: 

سبحان اهللا؛ أنت فوقه واهللا معك وين يكونه ؟  واهللا معكم )) ((أنتم فوق؛ أنتم األعلون زد أيضا  األعلون ))

عال؛ ولذلك يف مقام النزاع أو املخاصمة باحلق ينبغي أن يكون اإلنسان قوي معه الشيطان ويف األسف حتت الن

احلجة وقوي القول حىت لو أغلب ما فيه مانع؛ أنا ال أغلب ألجل أن أنتصر لنفسي ولكن ألجل أنتصر للحق؛ 

بني أيديهم وأظن ابن قيم ذكر ذلك يف النونية قال اصرخ عليهم يعين أهل الباطل والبدع اصرخ عليهم اصرخ ا 

: ينبغي يف باب املناظرة أن تأيت باحلجة اليت تدمغ اخلصم حبيث هو يقدم احلجة لك إيتوا وهكذا؛ إذا نقول

بالتوراة فاتلوها إذا أتوا بالتوراة وتلوها وصارت موافقة ملا جاء به حممد عليه الصالة والسالم صاروا يقدمون احلجة 

 ((ني: أنه مىت ظهر احلق فحاصر اإلنسان عنه صار أشد ظلما؛ لقوله: ومن فوائد هاتني اآليت  لك على أنفسهم.

كأنه ال ظامل سواهم كأم هم الذين أخذوا   فمن افترى على اهللا كذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ))

أن يفر الظلم كله؛ ألنه إذا قامت احلجة ما بقي لإلنسان حمجة يعين ما بقي له أي طريق ميكن أن يتوصل إليه أو 

ومن فوائد هاتني اآليتني: أن من عباد اهللا من يفرتي الكذب على اهللا؛ طيب والذي يفرتي الكذب على  منه .

اهللا يفرتي الكذب على الرسول ؟ من باب أوىل؛  والذي يفرتي على الرسول يفرتي على الناس من باب أوىل 

لى اهللا الكذب وافرتوا على الرسول كذب فال أيضا؛ إذا افرتى عليك إنسان شيئا فال تستغرب افرتى الناس ع

من  ((ومن فوائد هاتني اآليتني: أنه ال إمث مع اجلهل؛ لقوله:  وله ؟ يفرتون عليك ؟ من أنت بالنسبة إىل اهللا ورس

أي من بعد أن يتبني احلق؛ فهذا هو الظامل؛ أما من ارتكب حمرما قبل أن يتبني له احلق فإنه ال بعد ذلك ) 

ذلك احملرم الشك ال يف الواجبات وال يف احملرمات؛ من ارتكب شيئا بغري علم فإنه ال إمث عليه ما مل  يلحقه إمث

يفرط ال يف الواجبات وال يف احملرمات؛ ولكن بالنسبة للمحرمات ال يرتتب عليه شيء من آثارها أبدا ال إمث وال  



من حمظورات اإلحرام وهو جاهل أنه حمظور فال  كفارة فيما فيه الكفار وال شيء أبدا؛ فلو أن رجال فعل حمظورا

شيء عليه؛ بل لو أن اإلنسان جامع وهو حمرم يظن أنه ال شيء عليه يف اجلماع فال شيء عليه ال كفارة وال غري 

ذلك؛ أما يف الواجبات إذا فعل شيئا حمرما عليه يف الواجب يعين بأن ترك واجبا أو فعل ما يبطل ذلك الواجب 

مثال ذلك: رجل جاءنا  إمث عليه ال إمث عليه؛ لكن جيب أن يتدارك هذا الواجب مادام يف وقته وهو جاهل فال

وقال إنه صلى صالة الظهر ولكنه ما قرأ الفاحتة مل يعلم أن الفاحتة واجب فجاء يسألنا ماذا تقولون ؟ نقول: ال 

شك، ألمثت ألن هذا من اختاذ  مثت بالإمث عليك ما عليك إمث مع أنك لو تركت الفاحتة وأنت تعلم إا واجبة أل

؛ طيب هل جيب عليك أن يعيد الصالة؟ جيب، جيب؛ ألن ذمته اآلن  آيات اهللا هزوا لكن اآلن ال إمث عليك

مشغولة ذه الصالة فالبد أن يعيدها؛ أما الصلوات املاضية الصلوات املاضية  فإنه ال جيب عليه إعادا ولو كان 

ألنه جاهل؛ والدليل عليه ذلك حديث املسيء يف صالته حيث قال له الرسول صلى اهللا  قد ترك الفاحتة فيها؛

(( قل صدق اهللا  عليه وسلم ارجع فصل فإنك مل تصل ومل يأمره بإعادة أو بقضاء ما سبق من الصلوات .

ى براهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدإفاتبعوا ملة 

براهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه إللعالمين فيه آيات بينات مقام 

كل الطعام   ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل:   سبيال ومن كفر فإن اهللا غني عن العالمين ))

  . كان حال لبني إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه ))

  من املراد بإسرائيل ؟ : الشيخ

يعين بعض  الطالب :كيف ؟  الشيخ :قيل: يعقوب؛ وقيل بين يعقوب يعين أبناء يعقوب عليه السالم؛  الطالب :

 الشيخ :؛ وبعض أهل العلم قالوا إنه أبناء يعقوب عليه السالم؛  أنه علم شخص أهل العلم قال إنه يعقوب

  توافقون على هذا ؟

  براهيم عليهم الصالة والسالم ؛ إسحاق بن إاسم قبيلة؛ وقيل: إنه يعقوب بن  قيل: إنه الطالب :

  كيف اسم قبيلة هذه ؟  الشيخ :

  املراد منه القبيلة وقيل إنه؛  (( إسرائيل ))يعين  الطالب :

  ؛  إنه ما هو هذه اآلية الطالب :



  صحيح أن إسرائيل تطلق على القبيلة لكن يف هذه اآلية ؟ الشيخ :

  ؛  سحاقإإما بين إسرائيل؛ وإما يعقوب بن  الطالب :

  . براهيمإسحاق ابن ؟ ابن إ الشيخ :

  ما الذي حرمه ؟  إال ما حرم إسرائيل على نفسه )) ((قوله:  الشيخ :

  ؛  قيل: إنه حرم اإلبل

  أكل حلم اإلبل ؟  الشيخ :

  ؛  أكل حلم اإلبل على نفسه نعم الطالب :

  والصحيح ؟ الشيخ :

   )) (( إال ما حرم إسرائيل على نفسهالصحيح أن اهللا سبحانه وتعاىل أم يف هذه اآلية  الطالب :

  ؛ أما ما يقوله بنو إسرائيل يف ذلك فال نصدقه وال نكذب . فنبهم ما أمه اهللا إال بدليل عن معصوم الشيخ :

  ما املراد بالتوراة ؟ من قبل أن تنزل التوراة )) ((قوله:  الشيخ :

  ؛  املراد بالتوراة الكتاب الذي نزل على موسى الطالب :

  على من ؟  الشيخ :

  ؛  على موسى عليه الصالة والسالم الطالب :

  على موسى . الشيخ :

((كل الطعام كان حال لنبي إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه ما معىن اآلية على سبيل اإلمجال  الشيخ :

  ؟ ))

  , قبل أن تنزل التوراة بأنه هذه اآلية ردا على أنه قد ثبت منأنزل اهللا  الطالب :

  ما مغزاها ؟  الشيخ :



بأن النسخ ال يقع  الشيخ :مغزاها تكذيب اليهود يف حجتهم اليت حيتج ا النيب صلى اهللا عليه وسلم  الطالب :

  يف الشرائع .

  هذه اجلملة ما نوعها ؟إن كنتم صادقين ))  (( قوله: الشيخ :

  ؛  خربية الطالب :

طيب وغريه ؟ استفهامية وإال ؟ استفهامية ال يصح ذلك ألنك قلت خربية لكن من أي أنواع اخلرب ؟  الشيخ :

  يعين سريا أعين سريا ؟

  ؛  شرطية الطالب :

  طيب أين جواب الشرط ؟ إن كنتم صادقين )) ((شرطية لقوله:  الشيخ :

  ؛  قيل: إن كنتم صادقني بالتوراة اليت تتلوها؛  جواب الشرط فيه خالف الطالب :

   يعين أنه حمذوف ؟ الشيخ :

  ؛  ؛ دل عليه ما قبله ذوفحم الطالب :

  وقول الثاين ؟  الشيخ :

القول الثاين ليس هناك حمذوف بل يعلم بأن هناك تقدمي وتأخري يعين فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم  الطالب :

  ؛  صادقني

  قدم اجلواب على الشرط؛ ثالث ؟  الشيخ :

  الثالث إنه يعلم من السياق ما حيتاج إىل تقدير؛  الطالب :

أن هذا ما حيتاج إىل تقدير وال تقدمي وال تأخري يعين معناه أنه ال حيتاج إىل جواب أصال ألن اجلملة  الشيخ :

   تؤيده وكأن هذا الذي مييل إليه ابن القيم رمحه اهللا .

ما نوع الكذب الذي ميكن أن يفرتى ؟ رشيد  فمن افترى على اهللا الكذب من بعد ذلك )) ((: قوله الشيخ :

   ما الكذب الذي ميكن أن يفرتى يف هذا ؟ فمن افترى على اهللا الكذب من بعد ذلك )) ((؟ 



  إنكار الرسالة الطالب :

   إنكار الرسالة وإال إنكار النسخ ؟ الشيخ :

  ؛  إنكار النسخ كذلك  الطالب :

إنكار النسخ يعين من افرتى على اهللا الكذب وقال إن اهللا ال ينسخ شيئا من أحكامه بعد ذلك فهو  الشيخ :

  ظامل .

  ا خالد امسية أو فعلية ؟ فأولئك هم الظالمون )) ي ((اجلملة:  الشيخ :

  امسية . الطالب :

  ويش إعراب هم ؟  الشيخ :

  ؛  ضمري فصل الطالب :

  ضمري فصل؛ فائدته ؟  الشيخ :

  ؛  فائدته: احلصر والتوكيد فصل الصفة واخلرب الطالب :

  التمييز بني الصفة واخلرب. الشيخ :

  الظلم هنا الظلم األكرب يا آدم أو الظلم األصغر ؟  الشيخ :

  الظلم األكرب؛  الطالب :

  على الظلم األكرب مع احتمال أن يكون من الظلم األصغر ؟ محتلها؛ طيب ملاذا  كرب ؟ نعماأل الشيخ :

  ؛  ألن الكذب يكون على الكتب اليت أنزل به كذب على قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم الطالب :

  أي نعم لكن الظلم هنا هل هو ظلم أكرب أو ظلم أصغر ؟  ان ؟الكذب على اهللا ؟ علي الشيخ :

  ؛  أكرب الطالب :



؛ طيب هذا النوع يعين  طيب ألنك تعرف مثال االعتداء على البدن ظلم واعتداء املال ظلم أكرب؟ الشيخ :

   اعتداء البدن واملال ليس بأكرب ؟

  ؛  لكن هنا أكرب  الطالب :

  كيف ذلك ملاذا ؟  الشيخ :

  ؛  فمن افترى على اهللا الكذب من بعد ذلك )) ((ألن اهللا سبحانه وتعاىل أقام عليهم احلجة  الطالب :

   يعين أن اهللا ينسخ الشرائع فإذا أنكروا ذلك فقد كذبوا اهللا وتكذيب اهللا كفر. الشيخ :

قل  قل صدق اهللا )) ((قال اهللا تعاىل:  . أخذنا فوائدها ؟ نعمقل صدق اهللا ))  ((وجل:  مث قال اهللا عز

اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ وحيتمل أن يكون اخلطاب لكل من يصح توجه اخلطاب إليه أي للرسول 

أن  هيصلى اهللا عليه وسلم ولغريه؛ فعلى القول الثاين ال إشكال فيه إذا قلنا إن كل واحد من الناس جيب عل

ول صلى اهللا عليه وسلم مرادا به اخلطاب يصدق اهللا فيقول صدق اهللا؛ وعلى القول األول يكون احلطاب للرس

للرسول ولألمة بالتبع ألن اخلطاب املوجه إلمام القوم خطاب للجميع؛ فإن لو قلت للقائد مثال اذهب  مباشرة

إىل اجلبل الفالنية وحتته جنود ميشون بأمره صار هذا األمر أيش؟ أمرا له وملن كان تابعا له، ومل كان تابعا له؛ 

هللا عليه وسلم قائد األمة وإمام األمة فإذا وجه إليه اخلطاب كان موجها له وألمته ما مل يكن دليل والرسول صلى ا

ومن  ((مجلة تتضمن الثناء على اهللا بالصدق؛ وقد قال اهللا تعاىل:  صدق اهللا )) ((وقوله:  على التخصيص .

واقع؛ والكذب خمالفة اخلرب للواقع؛ فإذا فال أحد أصدق من اهللا؛ والصدق مطابقة اخلرب لل أصدق من اهللا قيال ))

؛ فإذا الصدق موافقة اخلرب للواقع  قلت: غربت الشمس وقد غربت فعال فهذا صدق وإذا مل تغرب فهذا كذب

هل يضاف إىل ذلك مع اعتقاد الوقوع ؟ مبعىن أنه لو أن شخصا أخرب مبا يطابق  والكذب خمالفة اخلرب للواقع .

هو صدق ألنه موافق للواقع؛  فسه أنه كاذب فهل نقول إن خربه هذا صدق أو كذب ؟الواقع ولكنه يعتقد يف ن

؛ الكذب خمالفة اخلرب للواقع؛ هل نقول حبسب لكن عليه إمث الكاذب إذا كان يعتقد هو أنه كاذب يف ذلك

و اعتقد أنه صدق اعتقاد املتكلم أو سواء كان موافقا العتقاده أوال؟ نعم سواء كان موافقا العتقاده أو ال حىت ل

وقد خالف الواقع فهو كذب؛ وهلذا نقول: إن اليهود الذين زعموا أم صلبوا املسيح عيسى بن مرمي وإن كانوا 

يعتقدون الصدق فهم كاذبون والنصارى الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة هم أيضا كاذبون وإن كانوا قد اعتقدوا 

ة ما أخرب به للواقع أو خمالفته للواقع؛ املهم أن هذا اخلرب إن وافق اخلرب الصدق؛ إذا ال يشرتط اعتقاد القائل موافق



صدق اهللا  ((فهو صدق وإن اعتقد قائله أنه كاذب؛ وإن خالف الواقع فهو كذب وإن اعتقد قائله أنه صادق؛ 

؛ وإذ كانت تتضمن الثناء على اهللا فهي عبادة؛  مجلة خربية تتضمن الثناء على اهللا صدق اهللا )) ((قلنا إن  ))

فقول القائل: صدق اهللا وثناء على اهللا تعاىل بالصدق فهي عبادة؛ ألن كل ثناء على اهللا فهو ذكر هللا وتعبد له؛ 

بأي شيء؟ مل يذكر اخلرب الذي حكم عليه بالصدق فيكون ذلك عاما شامال أي صدق اهللا صدق اهللا ))  ((

أخرب اهللا به فهو صدق؛ ومن ذلك ما أخرب به مما أحل إلسرائيل أو لبين إسرائيل إال ما حرم يف كل شي، كل ما 

اخلطاب لألمة كما أن اهللا أمر نبيه صلى اهللا  فاتبعوا )) براهيم حنيفا )) ((إفاتبعوا ملة  (( إسرائيل على نفسه .

 عليه وسلم مأمور فالنيب صلى اهللا نيفا ))براهيم حإثم أوحينا إليك أن اتبع ملة  ((عليه وسلم بذلك يف قوله: 

براهيم حنيفا؛ وامللة هي الشريعة اليت يكون عليها إوكذلك حنن مأمورون بأن نتبع ملة براهيم حنيفا إبأن يتبع ملة 

اإلنسان؛ فكل شريعة يكون عليها اإلنسان فهي ملة؛ فاإلسالم ملة واليهودية ملة والنصرانية ملة؛ وقد جاء يف 

تباع هذه امللة يف كل إهل املراد  براهيم ))إملة  ((احلديث: (ال يتوارث أهل ملتني شىت ) أي مفرتقتني؛ وقوله: 

براهيم يف التوحيد وعدم إراد هذا الثاين يعين اتبعوا ملة شرائع والشعائر ؟ أو يف األصل فقط وهو التوحيد ؟ املال

 وما كان من المشركين )) ((حنيفا أي مائال عن كل شرك الشرك؛ وهلذا قال: ((حنيفا وما كان من املشركني )) 

أو املرادف على مرادفه؛ فاحلنيف معناه املائل عن كل هذه اجلملة معطوفة على ما سبق من باب عطف املرتادفني 

براهيم لزم من ذلك أن يكون خملصا إلذلك؛ وإذا انتفى الشرك يف ملة  توكيد وما كان من المشركين )) ((شرك 

يعين مائال عن كل  حنيفا )) ((براهيم عليه السالم إمام احلنفاء؛ وقوله: إ التوحيد وهو كذلك؛ وهلذا يسمى يف

يف هذه اآلية اإلعراب  . أي الذين يدخلون الشرك يف عبادم وما كان من المشركين )) ((الشرك، مث قال: 

؛ يعين حال كونه حنيفا؛  براهيمإإعراا ؟ منصوبة على احلال من  فما حنيفا )) ((ليس فيه إشكال إال قوله: 

تباعه إحال الزمة وإال ملا صح أن يؤمر باالنتقال عنها؟ نعم هي هذه احلال هل هي حال الزمة أو عارضة ميكن 

   وجل يف كل ما أخرب به يف هذه اآلية من الفوائد: وجوب تصديق اهللا عز  .


